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RUBRIEK MENINGSVERSCHIL

Soms ontstaat er tussen cliëntenraad en bestuurder een meningsverschil waar 

men niet meer uitkomt. Het probleem kan dan worden voorgelegd aan de Lan-

delijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De LCvV kan bemiddelen of 

optreden als scheidsrechter. De secretaris van de LCvV onderzoekt het menings-

verschil, organiseert een bemiddeling of een hoorzitting die kan leiden tot een 

bindende uitspraak. In deze rubriek leest u waarover dit kan gaan in de praktijk.

Een woonzorgcentrum gelegen in een multiculturele 

stadswijk biedt zorg aan een veertigtal bewoners. 

Het in de jaren tachtig gebouwde complex heeft ook 

een aantal zelfstandige seniorenwoningen waar 

de bewoners desgewenst ook zorg en aanvul-

lende dienstverlening kunnen ontvangen. Er is een 

Chinese leefgroep die de maaltijden laat bereiden 

door een Chinese kok en op de overige afdelingen 

worden de maaltijden via een dinerservice verzorgd. 

Bewoners en hun bezoek kunnen er ook voor kiezen 

om deze maaltijd in het restaurant te nuttigen. 

Beroep op nietigheid

Bij de bouw van het zorgcentrum was ervan 

uitgegaan dat dit ook een buurtfunctie zou gaan 

vervullen en dat buurtbewoners er bijvoorbeeld 

zouden komen voor een kop koffi e, de warme 

maaltijd en om aan activiteiten deel te nemen. Dit 

is echter nooit goed van de grond gekomen en het 

restaurant draait jaar na jaar verliesgevend, ook 

omdat bewoners, hun bezoek en de medewerkers 

hier niet veel gebruik van maken. Om de verliezen 

te keren heeft de zorgaanbieder besloten om de 

zaken anders aan te gaan pakken en de centrale 

ruimte te herinrichten. Dit houdt onder andere in 

dat het restaurant en de receptie in hun huidige 

vorm zullen gaan verdwijnen. Er zal een buurtplein 

komen met een coffeecorner voor koffi e, thee en 

fris en overige consumpties zullen uit automaten 

gehaald kunnen worden. En in plaats van een 

receptie komt er een servicepunt dat meerdere 

facilitaire functies zal vervullen.

De cliëntenraad wordt pas in een erg laat stadium 

van deze plannen op de hoogte gebracht en geeft 

hierop aan dat dit een onderwerp voor verzwaard 

advies is omdat het de maaltijdvoorziening raakt, 

en doet daarbij een beroep op nietigheid. Als zorg-

aanbieder daar niet naar tevredenheid van de raad 

op reageert, namelijk door te stellen dat het beleid 

rond de voeding niet wordt gewijzigd, wordt de 

LCvV verzocht een uitspraak te doen over de vraag 

of zorgaanbieder deze voorgenomen veranderin-

gen niet voor verzwaard advies aan de cliënten-

raad had moeten voorleggen. Zo ja dan verzoekt 

de raad de commissie daarbij om zorgaanbieder te 

verbieden dit besluit uit te voeren. 

Geen uitspraak nodig

De commissie organiseert een hoorzitting en 

tijdens deze zitting blijkt dat er sinds een wisseling 

van de wacht in directie en management, al enige 

maanden niet meer goed tussen het management 

en de cliëntenraad wordt gecommuniceerd. Hier-

door is de cliëntenraad onvoldoende betrokken bij 

al deze plannen, hebben er misverstanden kunnen 

ontstaan en is al langer levende onvrede over de 

kwaliteit van het eten op de afdelingen onvoldoen-

de besproken. De verbouwingsplannen blijken nog 

niet in een dusdanig gevorderd stadium te verkeren 

dat het alsnog betrekken van de cliëntenraad geen 

invloed meer zou kunnen hebben. Partijen lijkt 

het beiden zinvol om alsnog inhoudelijk hierover 

met elkaar in gesprek te gaan en zij bevestigen 

dit na enige dagen bedenk- en overlegtijd aan de 
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uwing? 

commissie. De adviesprocedure wordt met andere 

woorden alsnog opgepakt zonder dat de LCvV 

een uitspraak over de zaak hoeft te doen. Aldus 

is het hier niet tot een beoordeling gekomen van 

de vraag of deze plannen van zorgaanbieder als 

onderwerp voor advies (omdat hier sprake zou zijn 

van een ingrijpende verbouwing) of wellicht voor 

verzwaard advies (is zoiets wijziging van een voe-

dingsaangelegenheid van algemene aard en/of het 

algemeen beleid rond recreatie en/of ontspanning) 

aangemerkt zouden worden. 

Bemiddeling

Het komt veel vaker voor dat tijdens een hoorzitting 

blijkt dat er nog een praktische oplossing binnen 

handbereik is waarmee een cliëntenraad en 

zorgaanbieder weer verder op weg 

kunnen. De LCvV onderzoekt bij de 

haar voorgelegde zaken altijd of 

bemiddeling of andersoortige 

schikking ook nog tot de mogelijk-

heden behoort.

De casus in dit artikel is gebaseerd op een door 

bemiddeling beëindigde zaak en is daarom niet ge-

publiceerd bij de uitspraken op de website van de 

LCvV Bemiddelingen worden wel kort beschreven 

in de jaarverslagen van de commissie die te vinden 

zijn op de website.

LCvV

Mw. mr. L. Bos (secretaris)

Postbus 8258, 3503 RG Utrecht

Tel. 030 - 273 93 44

www.vertrouwenslieden.nl
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